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      LASY AMAZONII – ZWIERZĘTA AMAZONII  I I EDYCJA KONKURSU 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

„LASY AMAZONII – ZWIERZĘTA AMAZONII” 

 II EDYCJA 

 

CELE 

1. Rozwijanie świadomości ekologicznej. 

2. Rozbudzanie zdolności i kreatywności uczniów. 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 z oddziałami 

integracyjnymi i specjalnymi. 

2. Adres organizatora: 41-219 Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 

3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: 

Justyna Broda justyna.broda@zso5.sosnowiec.pl 

Katarzyna Łukaszewicz- Cholewa katarzyna.cholewa@zso5.sosnowiec.pl 

Elżbieta Stach elzbieta.stach@zso5.sosnowiec.pl 

Szymon Wałowski szymon.walowski@zso5.sosnowiec.pl 
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REGULAMIN 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczących 

się w szkołach ogólnodostępnych, szkołach integracyjnych lub oddziałach 

integracyjnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych. 

2. Kategorie wiekowe: 

7-10 lat 

11-14 lat 

15-20 lat 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Praca plastyczna powinna być zgodna z tematem konkursu. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, wcześniej nie publikowaną 

pracę.  

6. Format prac A4 lub A3. 

7. Technika dowolna płaska (rysunek, malarstwo, grafika), bez użycia materiałów 

sypkich, plasteliny. 

8. Praca z tyłu powinna być opatrzona metryczką (załącznik 1), którą należy wypełnić 

pismem drukowanym lub komputerowo. 

9. Prac nie wolno rolować, składać i oprawiać. 

10. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

na organizatora praw własności materiałów, na których prace zostały złożone. 

11. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie placówki. Każda może przesłać do 10 prac. 

12. Prace zbiorowe, bez wymaganej dokumentacji, zniszczone lub oddane 

po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.  

13. Termin przysyłania prac pocztą do 31.03.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) 

na adres: 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 z oddziałami integracyjnymi 

i specjalnymi. 

41-219 Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY 

LASY AMAZONII – ZWIERZĘTA AMAZONII 
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14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca kwietnia 2021 roku. Wyniki zostaną 

umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zso5.sosnowiec.pl oraz na naszym 

FB. 

15. Do prac należy dołączyć wymagane dokumenty (załącznik 1, 2 i 3) 

16. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania kwestii spornych. 

18. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły 

www.zso5.sosnowiec.pl 

 

OCENA PRAC 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie 

powołana przez organizatora. 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

3. Kryteria oceny: 

- zgodność pracy z tematem, 

- jakość wykonania (staranność, samodzielność, kreatywność) 

- ogólne wrażenie artystyczne (kolorystyka, kompozycja, technika plastyczna)   

4. Dla laureatów konkursu przeznaczone są nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody, 

dyplomy i podziękowania zostaną wysłane pocztą. Nauczycieli zainteresowanych 

otrzymaniem podziękowania za udział w konkursie prosimy o dołączenie 

zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem pocztowym. 

5. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących Nr 5, a nagrodzone umieszczone w Galerii na stronie 

internetowej www.zso5.sosnowiec.pl oraz na naszym FB. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, uszkodzenie pracy 

lub niekompletną dokumentację, jeśli nie doszło do tego z winy organizatora. 

2. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie placówka 

zgłaszająca prace do konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez autora pracy zgłoszonej na konkurs. 

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników. 

5. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu wskazanym przez organizatora. 

  

http://www.zso5.sosnowiec.pl/
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Załącznik nr 2 do Regulaminu II edycji Konkursu Plastycznego 

 „ LASY AMAZONII – ZWIERZĘTA AMAZONII” 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………...…………………………....……………….. 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a………………..……………………………….…………………….…………… 

(adres) 

1) Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

.......................................……….……………………………………………………....... 

(imię i nazwisko) 

ucznia ............................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

do celów związanych z jego udziałem w II edycji Konkursu Plastycznego „LASY 

AMAZONII – ZWIERZĘTA AMAZONII” 

………………………………… 

(podpis) 

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów oraz stronie 

internetowej konkursu imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście 

finalistów lub laureatów. 

………………………………… 

(podpis) 

2) Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

………………………………… 

(podpis) 

*-  niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu II edycji Konkursu Plastycznego „ LASY AMAZONII- ZWIERZETA 

AMAZONII” 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy  iż:  

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5  

w Sosnowcu reprezentowany przez Dyrektora szkoły – mgr Iwona Chęcińska, email: sp38@sosnowiec.edu.pl, 

telefon 032/263 19 19  

Inspektor ochrony danych:  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5  

w Sosnowcu: a.spas@cuwsosnowiec.pl 

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: Dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji  

i przeprowadzenia  i promowania konkursu Plastycznego „ LASY AMAZONII ”  przeprowadzonego przez 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Sosnowcu zgodnie z art.6 ust 1 lit. A RODO 

Prawnie uzasadniony interes: Nie dotyczy.  

Odbiorcy danych: Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa.  

Przekazywanie danych do innych podmiotów/instytucji: Dane osobowe nie będą przekazywane do innych 

podmiotów/instytucji.  

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi.  

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba udostępniająca własne dane osobowe ma prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu.  

Prawo cofnięcia zgody: Osoba udostępniająca własne dane osobowe prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osoba udostępniająca własne dane osobowe prawo 

wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich  

podania  nie jest możliwe uczestnictwo w  Konkursie Plastycznym „LASY AMAZONII”.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:a.spas@cuwsosnowiec.pl

